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  رفيق عباس کابلی

  
 

در همان دوران . ت آشنا شده بوديارزی بود که از کودکی با رنج و محرومق عباس کابلی کارگر آگاه و مبيرف

ل را رها کرده و به يتحص، ن مخارج خانواده ي برای کمک به تامًاکودکی پدرش را از دست داد و برادر بزرگش اجبار

 در مقابل برادرش زندگی جبرراهی که اما هنوز خانواده از کمبودهای زیادی رنج می برد و در نتيجه . کار پرداخت

   .ن معاش به کار روی آورديمتأر برای یز ناگزيز قرار گرفت و او نيگذاشته بود پس از چندی در مقابل وی ن

ترک کرده و نيز  را زادگاه خود ،ليا آمده بود مدتی پس از ترک تحصي در بابل به دن١٣٢٠ق عباس که در سال يرف

 ن کار بود کهي همحين انجامدر . م رانندگی به کار مشغول شديلک بنگاه تعی در او در تهران. به تهران رفت

اعتراض رانندگان عليه مقررات تحميلی رژیم شاه به یکی از مبارزات جاری در جامعه تبدیل شد و عباس کابلی 

  رانندگاناما پاسخ رژیم شاه به. ن اعتراض شرکت نمودیانه اش در ایه مبارزه جوينيز با توجه به آگاهی و روح

ن تان يد ماشيکه اگر به اعتراض ادامه ده ها گفت به آنکه رئيس پليس  چنان هم. ها نبود معترض جز تهدید آن

ق عباس را ارتقاء داد و هم ي هم تجربه رف، اما،ن حرکتیا. مير می کنيم و خودتان را هم دستگین می بريرا از ب

ک شرکت مواد یگری در ید ق عباس شغليبعدها رف. دينه اش از دشمن طبقاتی را فزونی بخشيخشم و ک

تور به کار یزیاو را به عنوان و، نی شرکت ی کارگزدر اینجا .ن شرکت در آمدیدا کرد و به استخدام ايخوراکی پ

ست ین کار او می بایدر اات و آگاهی مبارزاتی عباس منطبق نبود، چرا که ي با شخصيت، روح،اما این کار. گرفت

نی ی و از این رو بارها از کارگزاز عهده او ساخته نبود امری که ،دیگوبکت به مردم دروغ برای باال بردن فروش شر

ها او را سر دوانده و پاسخ روشنی به تقاضای وی نمی دادند که  ولی آن. کارش را نمود رييشرکت تقاضای تغ

  .ابلی گشتعباس کق يرفاین امر باعث مشاجره شدید او با رئيس کارگزینی و گوشمالی رئيس توسط 

  

 را به عنوان وی  و به این نيز بسنده نکرده و بدون پرداخت حقوق او را اخراج نمود،شرکت مزبوراین حادثه پس از 

شرکت های دیگر نيز او را  که منجر به آن گردیدن امر یکه اکرد گر معرفی یهای د کارگر خاطی به شرکت

به عنوان کارگر  باالخره در گروه صنعتی بهشهر ند تا این کهماکار يک سال بیحدود استخدام نکنند و در نتيجه وی 

   .مشغول به کار شد
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اسی يهای س تي بابل در فعال شهراسیيبا توجه به فضای سکه یک نو جوان بود ق عباس يرف ١٣٣٢در سال 

رداد  م٢٨ستی يالیل هم بعد از کودتای امپرين دليبه هم. ه می پرداختيخش اعالمپشرکت می کرد و گاه به 

این دستگيری ها و دیدن فضای زندان و برخورد سرکوبگرانه  .ر و مورد بازجوئی قرار گرفتي چند بار دستگ٣٢سال 

نه اش از جالدان يتی را باال برد و هم خشم و کي هم تجربه او از دستگاه امنزندانبانان شاه با زندانيان سياسی

 ضمن کار ،کهای فدائی خلقیوستن به چريمرداد تا پ ٢٨از کودتای بعد های   در تمام سالاو. قل داديکم را صاح

 در این .خ کشورش باز نماندیسم و تاريگز از مطالعه مارکس هردر کارخانه و حفظ ارتباطش با دیگر کارگران مبارز

لی نبود ودوره هنوز راه واقعی مبارزه در ایران برای کارگران مبارز و آگاهی چون رفيق عباس کابلی شناخته شده 

رفيق (د  پيش پا بو"راه"ه اسکوئی اینک، يران به قول رفيق مرضی ااهکل و آغاز مبارزه مسلحانه دريز سيبا رستاخ

با توجه به آگاهی رفيق عباس بنابراین،  )."ش پای ماستينک، راه پیا" :در شعری سروده بود کهمرضيه 

از جمله ایش در زندان از سر گذرانده بود ستگيری هسياسی و تجاربی که چه در جریان کار و چه در رابطه با د

برای کارگر رزمنده گروه  . به حقانيت این مبارزه پی بردرا شناخت و " راه"لی زود يخکه کارگران آگاهی بود 

 درد و رنج جامعه طبقاتی را با پوست و گوشت خود لمس کرده بود و ،زندگیکار و ان یصنعتی بهشهر که در جر

که در جستجوی ی  در حالجایز نبود و اوگر درنگ ی د،ه داری حاکم بودیمخالف نظم ظالمانه سرمابا همه وجود 

ل يش دست به کار  تشکیبود با همکاری تعدادی از رفقاها  و پيوستن به آنکهای فدائی خلق یارتباط با چر

ای که داشتند با گروهی شد که ضمن اعتقاد به خط مشی مسلحانه در تالش بودند تا با همان حد تجربه 

کهای فدائی ین کارگر آگاه با چریان بود که این جريدر هم. ات مسلحانه دست بزننديک های ساده به عمليتکن

ن یل داده بود به ايگروهی که تشک رفقایش در هي همراه با بق١٣٥٢خلق در ارتباط قرار گرفته و در آغاز سال 

  .يوستندسازمان پ

 

مثال . ا از تهور و جسارت و آگاهی های مبارزاتی اش طبع شعر هم داشت کارگری بود که جد،ق عباسيرف

د اشرف و اشرف ي حم،که برای مادرش که اشرف نام داشت و رفقا" سه اشرف"شعری گفته بود به نام 

  .ستيزی در دسترس نيچ" داری خلقيب" متاسفانه از اشعار او جز شعری به نام .دهقانی سروده شده بود

لی زود جهت يد و خيکی از آرزو های زندگی اش رسیق عباس به ي رف،کهای فدائی خلقیروستن به چيبا پ

 ١٥گاه بود که در ین پاي در هم و  با تأسف باید گفت که.ن شهر منتقل شدیگاهی در شهر اهواز به ایل پايتشک

رگر مبارز به ن کایی که کمربند سالح خود را باز می کرد نارنجکش منفجر شد و امهنگا،  ٥٣ور سال یشهر

که دشمن را  نیکه دشمن را خلع سالح کنيم، برای ا نیبرای ا: "کارگری که همواره می گفت. ديشهادت رس

د همواره چه در موقع اسارت و چه در موقع رو درروئی با دشمن برخورد قاطع و خشن یم، بایمنفعل و زبون ساز

   ".ميبا او داشته باش

 

 مادر رنجدیده او که ت می گفتنديکه دوستان و اقوامش به مادرش تسل یقتوکابلی ق عباس يبعد از شهادت رف

د خوشحال بود که عباس با سالح خود یبا. نيستت گفتن يجای تسل" :گفت در پاسخ می  بود مادر قهرمانیک

 که ن بودين چنیا. که اشاره مادر به راه سترگی بود که فرزندش آگاهانه برای خود برگزیده بود ؛"ازدواج نمود

که با پاسخ به بود کارگرانی او از . گر از فرزندان دالور و سلحشور خود را از دست دادیکی دیطبقه کارگر ما 

 .خ ساز شدندی و تارندخی بازی کردی تاریشان قرار داده بود نقش خ در مقابلیرسالتی که تار

  

 !باد رهرو پر راهش و گرامی کابلی عباس کارگر، رفيق یاد


